Důležitá informace ke koronaviru pro cizince
•

Bezplatná informační linka ke koronaviru 1221
(denně od 8 do 19 h. krom víkendu od 9 do 16.30 h.)

V případě podezření na koronavirus zkontrolovat následující příznaky:
- dušnost
- horečka trvající více než 2 dny
- suchý kašel
kontaktujte telefonicky svého praktického lékaře nebo jakéhokoliv! V případě že máte
komerční zdravotní pojištění pro cizince: základní nebo komplexní volejte ohledně dalšího
postupu přímo na asistenční službu pojišťovny. Není doporučeno chodit přímo do FN jako
smluvního partnera pojišťovny, v případě potřeby kontaktujte nemocnici telefonicky.

Zhoršení až ztráta chuti a čichu také patří mezi zásadní příznaky onemocnění covid-19.
K těmto příznakům však může dojít i u tzv. skrytých přenašečů nemoci. Jedná-li se o tyto
symptomy/známky bez dalších příznaků, doporučuje se zůstat 14 dnů v karanténě* (spolu
s osobami ve společné domácnosti).
*Karanténa je opatření, které slouží k oddělení potenciálně nakažených osob od ostatních.
Karanténu nařizuje praktický lékař, popřípadě zaměstnanec hygienické stanice, kteří určí i
délku jejího trvání.
Pokud máte pouze horečku po dobu kratší než dva dny, pravděpodobně se nejedná o
koronavirus. V takovém případě zůstaňte v domácí karanténě.
Pokud se vám špatně dýchá, nebo máte horečku a současně suchý kašel, volejte ihned linku
155 a postupujte podle instrukcí operátora.
•

V případě podezření na nákazu:
Pokud máte doporučení nebo žádanku k provedení testu od lékaře, vyhledejte vhodné
odběrové místo. Pokud nemáte příznaky onemocnění a doporučení nebo žádanku od
lékaře, vyšetření není indikováno. Lze ho provést na mnoha odběrových místech a
testování si musíte uhradit sám. Informace o výsledku testu vám podá lékař nebo KHS.

•

V případě když je test pozitivní:
Zůstaňte v domácí izolaci*. Kontaktujte telefonicky praktického lékaře a postupujte
podle jeho instrukcí. Informujte známé, se kterými jste přišli do kontaktu v několika
posledních dnech o vašem stavu.

*Izolace je opatření, které slouží k oddělení nakažených osob od ostatních. Pro osoby s
pozitivním výsledkem testu je povinná. Izolaci nařizuje praktický lékař, popřípadě
zaměstnanec hygienické stanice, kteří určí i délku jejího trvání

•

Pokud jste byli v úzkém kontaktu s nakaženou osobou:

Nejdříve je třeba vyhodnotit, zda šlo o rizikový kontakt! Což zn. osobní kontakt, pobyt
v uzavřeném prostředí s osobou s covid-19 na vzdálenost menší než 2 metry a po více než 15
minut. Pokud ano, kontaktujte telefonicky svého praktického lékaře a dodržujte karanténu. V
případě že vám byla nařízena karanténa KHS, je nutné o této skutečnosti informovat
praktického lékaře.

Zkratky:
KHS – Krajská hygienická stanice
FN – Fakultní nemocnice
https://koronavirus.mzcr.cz/mam-zdravotni-potize-co-mam-delat
https://koronavirus.mzcr.cz/materialy-ke-stazeni/

